


Νέα “εποχή” για τη βιομηχανία
τροφίμων φέρνει η κάνναβη

Νέες προοπτικές εξελίξεις για την εγ-
χώρια βιομηχανία τροφίμων αναμένεται
να σημειωθούν τα επόμενα χρόνια, κα-
θώς, μετά τη νομιμοποίηση της φαρμα-
κευτικής και βιομηχανικής κάνναβης,
νέα καινοτόμα προϊόντα έχουν αρχίσει
να κάνουν την εμφάνισή τους στην αγο-
ρά. Η είσοδος της κάνναβης στο κανάλι
των ποτών έχει συντελεστεί, με κωδι-
κούς αναψυκτικών και μπύρας να βρί-
σκονται ήδη στα ράφια των καταστημά-
των. Η παρουσία της σταδιακά γίνεται αι-

σθητή και στα τρόφιμα, αφού εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στη χώρα
έχουν λανσάρει snack, κυρίως μπάρες,
με κάνναβη. Επόμενος στόχος φαίνεται
να είναι η κατηγορία των ενεργειακών
ποτών. Πλήθος κωδικών με φυσικά συ-
στατικά, που εξάγονται από τους σπό-
ρους κάνναβης, σε συνδυασμό με ου-
σίες που ενισχύουν την ενέργεια, όπως η
καφεΐνη, αποτελούν μια εναλλακτική
πρόταση για τους καταναλωτές. Παράλ-
ληλα, η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου

στην Ελλάδα αναμένεται να δώσει “ανά-
σα” στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας,
καθώς εκτιμάται ότι οι εταιρείες με προ-
ϊόντα βιομηχανικής και φαρμακευτικής
κάνναβης, που έχουν λάβει τη σχετική
άδεια, θα δημιουργήσουν ένα σημαντικό
αριθμό θέσεων εργασίας. Σημειώνεται
ότι οι κλιματικές συνθήκες στη χώρα θε-
ωρούνται ιδανικές και αναπτύσσουν μια
από τις καλύτερες ποικιλίες του φυτού,
στην καλύτερη του μορφή για βιομηχανι-
κή αλλά και φαρμακευτική χρήση.
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Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το επίπεδο των
συμμετοχών στην 9η �ιεθνή Έκθεση
Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Μηχανη-
μάτων, Εξοπλισμού & Έτοιμων Προϊόν-
των ARTOZYMA, που διοργάνωσε η
�ΕΘ - HELEXPO και οι δημιουργίες των
καλύτερων ζαχαροπλαστών και αρτο-
ποιών της χώρας πραγματικά αξιοθαύ-
μαστες. 

Η Έκθεση περιλάμβανε μια σειρά πα-
ράλληλων εκδηλώσεων που αναδεί-
κνυαν τον δυναμισμό των ελληνικών
επιχειρήσεων και των επαγγελματιών
της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και
του παγωτού, όπως το 4ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Ψωμιού. Στον 1ο Πανελλή-
νιο Διαγωνισμό Ζαχαροπλαστικής, συμ-
μετείχαν κορυφαίοι και αναγνωρισμένοι
σε διεθνές επίπεδο pastry chefs. Η κριτι-
κή επιτροπή του διαγωνισμού απαρτί-

ζονταν από τους κ.κ. Florent Cantaut,
Γάλλο pastry chef βραβευμένο με αστέ-
ρι Michelin, Martin Chiffers, κορυφαίο
Βρετανό pastry chef κάτοχο του Europe-
an Pastry Cup Coupe du Monde de la
Patisserie τα έτη 2012 & 2014, Bruno
Couret, διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο
pastry chef με μακρόχρονη εμπειρία
στον χώρο, Χρήστο Βέργαδο, σπουδαίο
pastry chef, δημιουργό μενού γλυκών
και τεχνικό σύμβουλο ζαχαροπλαστικής
για κορυφαία εστιατόρια σε Ελλάδα και
εξωτερικό, γνωστό και για τις επιδείξεις
Sweet, Γιάννη Γιάχο, καταξιωμένο pa-
stry chef με μεγάλη πορεία στον χώρο
της ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα και
Executive pastry chef του ομίλου Σάνη,
Sani Resort και Sani Βeach Ηotel από το
2014. 

Η νέα επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας 

Editorial
Αλλαγές
στα ράφια
των κατα-
στημάτων
έχουν φέ-
ρει τα προ-
ϊόντα κάν-
ναβης, τα
οποία πλέ-

ον διεκδικούν μερίδιο από τον
τζίρο στο κανάλι των ποτών και
των snack. Καινοτόμα προϊόν-
τα στην αγορά σηματοδοτούν
τη ραγδαία εξέλιξη του κλάδου
αλλά και την απενεχοποίηση
των σχετικών παρασκευών στη
συνείδηση του καταναλωτικού
κοινού.

Θύμιος Κτενίδης 
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H Αθηνά Χατζηπέτρου αναλαμβάνει τη θέση
της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, της
-υπό πλήρη αναμόρφωση- Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας Α.Ε. που αποτελεί κεντρικό μοχλό
στην εφαρμογή της νέας οικονομικής πολιτικής
της κυβέρνησης. 

Η κ. Χατζηπέτρου έχει σπουδές στα Οικονομι-
κά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΟΠΑ), με ειδί-
κευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στην Πολιτι-
στική Διαχείριση (Kent-AUEB). Έχει παρακολου-

θήσει μετεκπαιδεύσεις στο IMD Business School
και στο Emory University. Διαθέτει συνολική εμ-
πειρία 28 ετών στον χώρο της ελεγκτικής και της
οικονομικής διαχείρισης και έχει διατελέσει Οικο-
νομική Διευθύντρια των εταιρειών Coca Cola Hel-
las, Beiersdorf και του ομίλου Inchcape στην Ελλά-
δα (όμιλος Toyota) από το 1996 έως το 2011. Στη
συνέχεια διετέλεσε σύμβουλος του UNECE, του
RVO και του υπουργείου Ανάπτυξης σε θέματα
χρηματοδοτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκδότης: 

Ευθύμης Κτενίδης
Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Υψηλού επιπέδου 
η ARTOZYMA 2020
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Αυτόματοι 
συμψηφισμοί
οφειλών

Μια σημαντική διασύνδεση υπηρεσιών
και πληροφοριακών συστημάτων της Δημό-
σιας Διοίκησης ολοκληρώθηκε, βάζοντας τέ-
λος σε μια ακόμη απαρχαιωμένη και χρονο-
βόρα διαδικασία που ταλαιπωρούσε τους πο-
λίτες.  Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης σε συνερ-
γασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων έθεσε σε λειτουργία τη διεπαφή “Ta-
xis 7”, η οποία αφορά τον αυτόματο συμψη-
φισμό οφειλών των φορέων της Κεντρικής
Διοίκησης με βεβαιωμένες οφειλές προμη-
θευτών που τηρεί η ΑΑΔΕ. Ετησίως εκτε-
λούνται 150.000 εντάλματα πληρωμής, με τα
60.000 από αυτά να αφορούν συμψηφι-
σμούς. 

Ανοίγει η πλατφόρμα 
για τις νέες εισφορές

Πρεμιέρα στα e- τιμολόγια
Στόχος της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπ. Οικονομικών είναι η ηλεκτρονική διαβί-

βαση των παραστατικών εσόδων να ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2020 και
από τον Οκτώβριο του ιδίου έτους να ξεκινήσει ο χαρακτηρισμός των εξόδων
από την πλευρά του λήπτη.  

Όλα τα δεδομένα του πρώτου πενταμήνου του 2020 για τα έσοδα και του
πρώτου εννεαμήνου του 2020 για τα έξοδα, θα διαβιβαστούν μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Σχετική Απόφαση θα ρυθμίζει και μια
σειρά από άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στα διαφορετικά κανάλια διαβί-
βασης, καθώς και στη φόρμα καταχώρισης που περιορίζεται στις μικρές επι-
χειρήσεις.   

Αυλαία σηκώνει n διαδικτυακή πλατφόρμα
του e-ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι μη
μισθωτοί μπορούν να επιλέξουν έως και τις 13
Μαρτίου 2020, την ασφαλιστική κατηγορία που
επιθυμούν.  

Για πρώτη φορά, οι 1,5 εκ. αυταπασχολούμε-
νοι θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την
ασφαλιστική τους κατηγορία σε ετήσια βάση, ανε-
ξάρτητα από το εισόδημά τους και τα χρόνια εργα-
σίας τους, καθορίζοντας οι ίδιοι το ύψος της μελ-
λοντικής τους σύνταξης.  

Σαφές είναι ότι η επιλογή των ανώτερων
ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλό-
τερες συνταξιοδοτικές παροχές ενώ η σταθερο-
ποίηση της εισφοράς υγείας σε ενιαίο ποσό από
την δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και άνω, κα-
τευθύνει το υπόλοιπο ποσό της εισφοράς υγείας
στην κύρια σύνταξη βελτιώνοντας ακόμα περισ-
σότερο την τελική συνταξιοδοτική παροχή.  
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Τα Επιχειρηματικά Βραβεία «ΧΡΗΜΑ»
Με εξαιρετική επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκε η 17η απονομή των
Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗ-
ΜΑ, παρουσία του Υπουργού Οικο-
νομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, της
Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς κ. Βασιλικής Λαζαράκου
και πλήθος οικονομικών και επιχει-
ρηματικών παραγόντων της αγο-
ράς.   

Καλύτερη Εταιρεία για το 2019
αναδείχθηκε ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
ενώ απονεμήθηκαν και δύο τιμητι-
κές διακρίσεις. Ο κ. Αναστάσιος
Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμ-
βουλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ
έλαβε τη διάκριση «Εμβληματική
Προσωπικότητα του Χρηματιστηρί-
ου Αθηνών 2019» και ο κ. Οδυσσέ-
ας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Lamda Development,
έλαβε την τιμητική διάκριση του
«Manager of the Year 2019». 

Ο Χ. Σταϊκούρας στην ομιλία του

ανέφερε ότι «το ζητούμενο είναι η
χώρα να πετύχει υψηλή, βιώσιμη
και διατηρήσιμη οικονομική μεγέ-

θυνση και ανάπτυξη, με έμφαση
στους τομείς των επενδύσεων και
των εξαγωγών».  

Ποδαρικό στον “Ηρακλή” από τη Eurobank
H τιτλοποίηση με την κωδική ονομα-

σία Cairo (“Cairo”), συνολικού ποσού
€7,5 δισ., θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Παροχής Εγγυήσεων ΗΡΑΚΛΗΣ, κάνο-
ντας έτσι την αρχή σε μια διαδικασία, που
σύμφωνα με τις προσδοκίες του οικονο-
μικού επιτελείου, θα απαλλάξει τις τρά-
πεζες από “κόκκινα” δάνεια 30- 35 δισ
ευρώ.  

Το Cairo απαρτίζεται από τρεις τιτλο-
ποιήσεις, διαφορετικού μεγέθους και με
διαφορετικές κατηγορίες απαιτήσεων
από δάνεια, τα Cairo I, II & III. Σε συνέχεια
των ανωτέρω, η Eurobank ανακοινώνει
ότι, έχοντας εκπληρώσει όλες τις σχετι-
κές προϋποθέσεις, υπέβαλε στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών δύο αιτήσεις για την
ένταξη στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» των
τιτλοποιήσεων Cairo Ι και Cairo ΙΙ. Τα αι-
τήματα αφορούν στην παροχή εγγύησης
από το Ελληνικό Δημόσιο για ομολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
συνολικής αξίας €1.655 εκ. Η αίτηση για
το Cairo ΙΙΙ θα ακολουθήσει, τις επόμενες
εβδομάδες.  H τιτλοποίηση Cairo είναι η
πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων (NPEs) στην Ελλάδα για
την οποία υποβάλλεται αίτηση για ένταξη
στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ. Μαζί με την
τιτλοποίηση Pillar, που ολοκληρώθηκε το

2019, είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις
NPEs στην Ελλάδα και αποτελούν βασι-
κά συστατικά στοιχεία της εμπροσθοβα-

ρούς στρατηγικής της Eurobank που έχει
στόχο τη μείωση του δείκτη NPEs στην
περιοχή του 15% το α’ τρίμηνο του 2020.  
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Φορολογικά κίνητρα 
στον ασφαλιστικό κλάδο

Κίνητρα και φοροεκπτώσεις, ζήτησαν οι ασφαλιστικές εταιρίες από την κυ-
βέρνηση, κατά την πανηγυρική ετήσια Γενική τους Συνέλευση και ο υπουργός
Ανάπτυξης φρόντισε να ικανοποιήσει τουλάχιστον ένα από τα αιτήματα τους.  

Μεταφέροντας σχετική απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Α. Γεωργιάδης ανα-
κοίνωσε ότι στο Μεσοπρόθεσμο της περιόδου 2021- 2024, που πρόκειται να
υποβάλει το υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες κατά τον Απρίλιο, θα προ-
βλεφθεί έκπτωση για τη δαπάνη ασφάλισης κατοικιών έναντι φυσικών καταστρο-
φών. Σήμερα, το ποσοστό κατοικιών με τέτοια κάλυψη, μόλις που αγγίζει το 15%.  

Οι ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν αντίστοιχη έκπτωση για δαπάνες ιδιωτικών
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και για δαπάνες ασφαλίστρων υγείας.  

Ενεργοποιείται το πλαίσιο 
για εισοδήματα αλλοδαπής

Έρχεται 
ψηφιακός
φόρος;

Ο... καλπασμός του ηλεκτρονικού εμ-
πορίου έχει θορυβήσει τις κυβερνήσεις
ανά την Υφήλιο, οι οποίες αναζητούν ένα
κοινό τρόπο για να αποκτήσουν τουλάχι-
στον ένα μερίδιο από αυτόν τον τεράστιο
τζίρο.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ,
που ανέλαβε την εκπόνηση σχεδίου, η
επιβολή φορολογίας στα κέρδη των πο-
λυεθνικών της τεχνολογίας, ο αποκαλού-
μενος και ψηφιακός φόρος, μπορεί να
προσθέσει στα παγκόσμια φορολογικά
έσοδα περί τα 100 δισ. Δολάρια σε ετήσια
βάση. 

Η πρώτη Απόφαση, με την οποία θα φορο-
λογούνται κατ’ αποκοπή με 100.000 ευρώ,
όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοι-
κία στην Ελλάδα, υπογράφηκε και πλέον ανα-
μένεται η δεύτερη, που αφορά στην παρακο-
λούθηση των απαιτούμενων επενδύσεων από
τους ενδιαφερόμενους.  

Προϋπόθεση της υπαγωγής στο πλαίσιο
αποτελεί η πραγματοποίηση επένδυσης αξίας
τουλάχιστον 500.000 €, από την 12η Δεκεμ-
βρίου 2019 και εντός τριών ετών από την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης. Η μέγιστη
διάρκεια υπαγωγής ορίζεται στα 15 έτη. Το
φυσικό πρόσωπο, που εντάσσεται στον εναλ-
λακτικό τρόπο φορολόγησης θα θεωρείται
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και θα υπό-
κειται σε φόρο για τα εισοδήματα ημεδαπής
προέλευσης, ενώ για εκείνα της αλλοδαπής
καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή για κάθε φο-
ρολογικό έτος, δίχως να απαιτείται η δικαιολό-
γηση της απόκτησης τους.   
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Χούμους Υφαντής σε τέσσερις γεύσεις
Στο πλαίσιο της στροφής του σύγχρονου καταναλωτικού κοι-

νού στα super foods και γενικότερα σε πιο υγιεινές επιλογές, οι
εγχώριες βιομηχανίες αρχίζουν να επεκτείνουν την προϊοντική
τους βάση με προϊόντα που ανταποκρίνονται στο νέο μοντέλο.

Μια σειρά από υγιεινά αλείμματα χούμους έχει εντάξει στο
χαρτοφυλάκιό της και η εταιρεία Υφαντής, η οποία πλέον, εκτός
από τα αλλαντικά, έχει επεκταθεί και σε νέες προϊοντικές κατη-
γορίες.

Πρόκειται για τα προϊόντα:
n Κλασικό χούμους
n Λεμόνι
n Πέστο χούμους
n Pepper χούμους με πιπεριές Φλωρίνης

Το χούμους από τον Υφαντή είναι φτιαγμένο από ελληνικά
ρεβύθια, χωρίς γλουτένη και χωρίς συντηρητικά. Αποτελεί κλα-
σικό συνοδευτικό στην κουζίνα της Μεσογείου και ένα άλειμμα-
ντιπ για κάθε ώρα της ημέρας.

Νέες ετικέτες από το Κτήμα Κοκοτού 

Με καινούρια ομάδα οινοποίησης
και νέες ετικέτες, βρήκε το Κτήμα Κο-
κοτού η εσοδεία του 2019. Στην εκδή-
λωση που πραγματοποιήθηκε την Τρί-
τη 25 Φεβρουαρίου στις εγκαταστά-
σεις του Κτήματος  στην Σταμάτα, πα-
ρουσιάστηκαν οι ανανεωμένες ετικέ-
τες των κρασιών του οινοποιείου και
υπό τις επεξηγήσεις του Dr Οινολόγου
Γιώργου Κοτσερίδη,  δοκιμάστηκαν τα
πρώτα κρασιά της νέας εσοδείας, που
φέρουν την υπογραφή του.

Ως επακόλουθο της πολύχρονης
συνεργασίας του Κτήματος με την εται-

ρεία Innovino (εταιρεία αναλύσεων
υψηλού επιπέδου), ο Dr Γιώργος Κο-
τσερίδης, με την ομάδα του ανέλαβε
σύμβουλος παραγωγής του Κτήματος
Κοκοτού από τον τρύγο του 2019, σε
μία προσπάθεια να ανέβει ακόμα ψη-
λότερα η παραδοσιακή ποιότητα των
οίνων του Κτήματος. Η καινούρια ομά-
δα συμπληρώνεται με την νέα επίσης
χημικό μηχανικό-οινολόγο του κτήμα-
τος, Κωνσταντίνα Πολυχρονίδου.

Τα πέντε κρασιά που κυκλοφορούν
ήδη είναι τα παρακάτω, ενώ σταδιακά
αναμένεται να ακολουθήσουν και τα

υπόλοιπα κρασιά του Κτήματος. 
n Ροδίτης- Σαββατιανό, Αγρίμι 2019
n Gewürztraminer “Τρεις Παράδες”
2019
n Ασύρτικο “Πέρδικα στ’ αμπέλι” 2019
n Merlot-Cabernet Sauvignon - Rose
“Κλέφτρα Κίσσα” 2019 και το 
n Αγιωργίτικο ‘Τρεις Λόφοι’ 2019

Οι νέες ετικέτες έχουν λιτή εμφάνι-
ση και προβάλουν το οικοσύστημα του
κτήματος θέλοντας να τονίσουν τον σε-
βασμό της οικογένειας Κοκοτού προς
την φύση.
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Βιολογικά αλλαντικά 
από τη Βιοφάρμα

Μια σειρά
βιολογικών
αλλαντικών
περιλαμβάνει το
χαρτοφυλάκιο της
εταιρείας
Βιοφάρμα, που
ξεκίνησε τη
δραστηριότητά της
το 2000 με κύριο
σκοπό την
παραγωγή και
διακίνηση
βιολογικών
προϊόντων κυρίως
ζωικής παραγωγής.

Η βιολογική σειρά της
εταιρείας περιλαμ-

βάνει:
n Βιολογικό λουκάνικο

τύπου Φρανκφούρτης,
που είναι κατάλληλο
για παρασκευές όπως
hotdog, πιροσκί και πί-
τσες.

n Βιολογικό ζαμπόν
μπούτι από χοιρινό για
σάντουιτς.

n Βιολογικό καπνιστό φι-
λέτο γαλοπούλας κα-
πνισμένο σε ξύλο
οξιάς.

n Βιολογικό βραστό φι-
λέτο από στήθος γαλο-
πούλας.

n Βιολογικό λουκάνικο
κοκτέιλ για πρωινά και
λουκανικοπιτάκια.

n Σαλάμι Ωρίμανσης ΒΙΟ
80 γρ.

Τα αλλαντικά της βιολογι-
κής σειράς της εταιρείας
Βιοφάρμα δεν περιέχουν
καθόλου συντηρητικά, εί-
ναι χωρίς λακτόζη, χωρίς
γλουτένη, με μειωμένο
αλάτι, ενώ δεν περιλαμ-
βάνουν νιτρικά, φωσφο-
ρικά και επικίνδυνα Ε.



Αναψυκτικά SanPellegrino
από εσπεριδοειδή

Η σειρά pre-
mium αναψυκτι-
κών SanPellegri-
no από τη Nestle
ανανέωσε πρό-
σφατα τους κω-
δικούς του χαρ-
τοφυλακίου της,
επεκτείνοντας τη
γκάμα των ανα-
ψυκτικών της με
νέες BIO προτά-
σεις από εσπερι-
δοειδή. Με σαγ-
κουίνι-πορτοκά-
λι και λεμόνι βιο-
λογικής γεωρ-
γίας, οι δύο κω-
δικοί Aranciata
Rossa και Limonata ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη γεύση και το άρωμά τους. Η
γκάμα των premium SanPellegrino συμπληρώνεται από άλλες δύο προτάσεις,
την γεύση του Pompelmo (Γκρέιπφρουτ) και την ιδιαίτερη γεύση του Chinotto.

Προϊόντα χωρίς γλουτένη 
από την εταιρεία Biosophy

Flair Cottage Cheese
με 4% λιπαρά

Tο Flair Cottage Cheese με μόνο 4%
λιπαρά είναι μια γευστική πρόταση της
εταιρείας Φάγε για όσους ακολουθούν
ένα πιο υγιεινό μοντέλο διατροφής και
αναζητούν προϊόντα ενισχυμένα σε πρω-
τεϊνη αλλά με χαμηλές θερμίδες. Το προ-
ϊόν είναι πλούσιο σε ασβέστιο και μπορεί
να καταναλωθεί με διάφορους τρόπους,
όπως να συνοδεύσει σαλάτες, σάντουιτς
και άλλες παρασκευές. Είναι διαθέσιμο
στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ και σε μι-
κρότερα σημεία λιανικής πώλησης σε
πρακτική συσκευασία των 225 γραμμα-
ρίων. Το Cottage Cheese αποτελεί μια
κατηγορία τυροκομικών με αυξημένη ζή-
τηση στην εγχώρια αγορά τα τελευταία
χρόνια.

Μια αρκετά μεγάλη γκάμα από προϊόντα χωρίς
γλουτένη με πιστοποίηση, ασφαλή για άτομα με
κοιλιοκάκη και δυσανεξία στη γλουτένη διαθέτει
στην αγορά η εταιρεία Biosophy.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε προϊόντα
χωρίς γλουτένη περιλαμβάνει ενδεικτικά :
n Ψωμί χωρίς γλουτένη
n Δημητριακά / Μούσλι βιολογικά χωρίς γλουτένη
n Άλευρα βιολογικά χωρίς γλουτένη
n Κράκερς / Φρυγανιές βιολογικά χωρίς γλουτέ-
νη
n Πίτες / Παξιμάδια βιολογικά χωρίς γλουτένη
n Κέικ βιολογικά χωρίς γλουτένη
n Μπάρες / Μπισκότα βιολογικά χωρίς γλουτένη
n Ρυζογκοφρέτες/ Σνακ βιολογικά χωρίς γλουτέ-
νη
n Φυτικά Ροφήματα βιολογικά χωρίς γλουτένη
n Ζυμαρικά / Όσπρια βιολογικά χωρίς γλουτένη
n Επαλείμματα βιολογικά χωρίς γλουτένη
n Είδη Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής βιολογικά
χωρίς γλουτένη
n Βρεφικά / Παιδικά προϊόντα βιολογικά χωρίς
γλουτένη
n Φυτικές Πρωτεΐνες / Μείγματα Υπερτροφών
βιολογικά χωρίς γλουτένη
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